ÖKA DIN TRYGGHET

Grundskydd Företagare
Du startade företaget, du äger företaget, du driver företaget. Hur kommer det sig då
att du har det sämsta försäkringsskyddet? Vår pensionsplan Grundskydd Företagare
ger dig ett grundläggande skydd.
Som företagare kan du ha drömmar om allt från en tidig
pension till att kunna arbeta vidare med företagets utveckling så länge som möjligt. Oavsett vilket så har du allt
i egna händer. Börja med att ställa dig fyra enkla frågor:

1

När vill du gå i pension?

För att ge dig själv bästa möjliga förutsättningar till en
bra levnadsstandard som pensionär, behöver du komplettera med ett eget pensionssparande. Den allmänna
pensionen uppgår normalt till knappt hälften av lönen.
Som företagare saknar du också avtalspension. Med
fondförsäkring kan du välja fritt inom ett av marknadens
bredaste fondutbud, ta hjälp av Fondguiden för att hitta
bra fonder eller välja ett bekvämt fondpaket.

2

Hur klarar du din ekonomi om du 		
blir sjuk?

Sjukdom ingår inte i en företagares planering vilket
diskbråck och annat elände inte tar hänsyn till. Vår sjukförsäkring täcker upp en stor del av den inkomstförlust
du kan drabbas av vid långvarig sjukdom. Lägg till en
sjukvårdsförsäkring så får du snabbt kvalificerad vård när
du behöver den.

3

Vad händer om oturen är framme?

En olycka kommer sällan ensam, men det behöver inte bli
värre än vad det är. Olycksfallsförsäkringen gäller oavsett när det händer, på jobbet eller under din lediga tid,
dygnet runt. Den täcker läkarkostnader, tandskadekostnader, resekostnader och andra merkostnader.

4

Motsvarande skydd som en anställd

Grundskydd Företagare är en enkel och smidig lösning
som ger dig ett grundläggande skydd som motsvarar det
en anställd skulle få genom kollektivavtal.

Nu kan du skaffa trygghet direkt

Nu kan nystartade företag skjuta upp pensionssparandet
tills intäkterna börjar komma in, och direkt få ett bra
skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall.
Kortfakta
Pensionsförsäkring

X

Återbetalningsskydd

X

Premiebefrielse

X

Konsoliderad sjukförsäkring

X

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

X

Olycksfallförsäkring

X

Sjukvårdsförsäkring

tillval

Individuell livförsäkring

tillval

För att teckna Grundskydd Företagare krävs för vissa försäkringsmoment godkänd
hälsoförklaring.

Vad behöver du?

Kontakta oss för en trygghetsanalys så går vi igenom hur
behoven ser ut för dig och ditt företag. Aktuella avgifter
och premier hittar du på swedbank.se/grundskydd. Efter
en trygghetsanalys med bankens rådgivare får du också
en offert som bygger på din specifika situation.

Hur blir det för din familj om du 		
mister livet?

De flesta företagare har ett alltför dåligt skydd till sina
efterlevande. Den allmänna försäkringen är för de allra
flesta långt ifrån tillräcklig. Hur har du sörjt för dina
närmaste? En tjänstegrupplivförsäkring ger din familj ett
minimiskydd om du skulle gå bort. Den kan kompletteras
med individuell livförsäkring för ett ännu bättre skydd.
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